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1.1 Latar Belakang 

 

HIV/AIDS (Human Immuno Defeciency Virus/ Aquired Immuno Defeciency 

Syndrome) suatu penyakit kronik yang disebabkan oleh virus HIV yang merupakan retrovirus 

yang menyerang sistem kekebalan tubuh. HIV ini akan menyebabkan infeksi pada seluruh 

organ tubuh manusia dan menyebabkan berbagai penyakit pada penderita, sehingga 

HIV/AIDS merupakan salah satu penyakit yang dapat menyebabkan kematian dengan 

penyebaran penyakit yang meningkat setiap tahunnya (Chintya et al., 2015) 

Menurut data dari WHO (World Health Organization) tercatat angka kejadian 

HIV/AIDS 37,9 juta jiwa di tahun 2018, sedangakan data lainnya penderita HIV/AIDS yang 

meng-konsumsi obat atau mendapat perawatan antiretroviral virus HIV/AIDS ini tercatat 

23,3 juta jiwa, jumlah populasi dari seluruh dunia 62% penderita HIV mendapat perawatan 

antiretrovirus (WHO, 2018). 

Pada tahun 2005 sampai 2012 UNICEF (United Nations International Children’s 

Emergency Fund) telah menyatakan, meningkatnya jumlah kematian HIV/AIDS di kalanagan 

remaja bekisar umur 10-19 tahun hingga 50%, sehingga menunjukkan tren mengkhawatirkan. 

71.000 angka kematian pada remaja akibat HIV/AIDS pada 2005. Kemudian pada tahun 

2012 semakin bertambah hingga angka 110.000  jiwa yang terkena virus mematikan ini.dari 

data yang ada berdampak adanya ancaman HIV/AIDS pada remaja, padahal sebagian besar 

remaja di dunia masih banyak yang belum mengetahui secara detail cara mengatasi 

terjangkitnya virus yang sangat berbahaya ini. Bahkan ada yang berpersepsi ada yang 



menganggap, HIV ini sebagai penyakit yang tak berbahaya. Padahal dengan pendekatan dan 

edukasi yang tepat, penularan HIV ini dapat di cegah sehingga kemarian akibat virus 

HIV/AIDS dapat di tangani (Sugiarto, 2018). 

Pada tahun 2012 data dari Kementrian Kesehatan RI jumlah kasus HIV 

tertinggi jatuh kepada pada provinsi DKI Jakarta sebanyak 21.755 kasus. Provinsi 

Jawa Timur menduduki urutan kedua yaitu degan jumlah kasus sebanayak 11.994 

kasus yang kemudian diikuti Papua, Jawa Barat dan Bali. Sedangkan jumlah kasus 

AIDS tertinggi terletak pada provinsi Papua sebanyak 7517 kasus. Provinsi DKI 

Jakarta menduduki urutan kedua yaitru dengan jumla kasus 6299 kasus yang 

kemudian diikuti Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, dan Bali. Persentase kumulatif  

kasus HIV menurut kelompok umur adalah umur 25-49 tahun (73,7%), umur 20-24 

tahun (15,0%), umur lebih dari 50 tahun (4,5%). Sedangkan persentase kumulatif 

kasus AIDS menurut kelompok umur adalah umur 20-29 tahun (42,3%), umur 30-39 

tahun (33,1%), umur 40-49 tahun (11,4%), umur 15-19 tahun (4%), umur 50-59 

tahun (3,3%) kasus. Berdasarkan kasus di atas dapat di simpulkan bahwa jumlah 

kasus HIV/AIDS tertinggi di Indonesia adalah kelompok umur 20-29 tahun (Chintya 

et al., n.d, 2015). Pada tahun 2019 tercatat pendrita HIV/AIDS di Indonesia 349.883 

jiwa (Kementrian Kesehatan RI)  

Menurut data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI), 

tercatat jumlah kasus HIV/AIDS sejak tahun 2005 sampai 2015, terdapat sebanyak 

184.929 kasus yang didapat dari laporan layanan konseling dan tes HIV. 

Sementara,itu kasus AIDS sampai tahun 2015 sudah mencapai sejumlah 68.917 

kasus. Kemudian kalangan remaja berusia 15-24 tahun merupakan kelompok yang 



rentan terinfeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV), data Kemenkes RI secara 

kumulatif hingga 2015 menunjukkan, remaja yang terinfeksi HIV berjumlah 28.060 

orang (15,2 persen). Sebanyak 2089 orang (3 persen) di antaranya sudah dengan 

AIDS.Maraknya virus ini di kalangan remaja dapat di lihat dari segi kurangnya pengetahuan 

tentang HIV/AIDS di kalangan remaja. Sehingga remaja saat banyak yang kurang mengerti 

tentang pentingnya kesehatan reproduksi dan menghindari prilaku seks bebas dalam 

pencegahan penularan HIV/AIDS (Sugiarto, 2018). 

Infeksi HIV tercatat paling banyak terjadi pada sekelompok usia dewasa yaitu 

usia 25- 49 tahun dan 20-24 tahun. Disamping itu terdapat fakta yang mengejutkan 

pada kalangan remaja kelompok usia 15-19 tahun. Jumlah remaja yang terinfeksi 

HIV di Indonesia semakin meningkat, dengan angka kejadian sekitar 3,2-3,8% setiap 

tahunnya. Sampai akhir bulan April 2017, tercatat ada 7.329 remaja yang terinfeksi 

HIV dan 2.355 orang didalamnya menderita (AIDS) (Kementerian Kesehatan RI, 

2017). Hal ini sungguh memprihatinkan, mengingat remaja usia 15-19 tahun 

merupakan generasi penerus bangsa(Naully & Romlah, 2018) 

Di tahun 2012, terekam data ada 4,5% remaja pria begitu juga 0,7% remaja 

wanita usia 15-19 tahun yang telah melakukan aktivitas seksual pra nikah 

(Kementerian Kesehatan, 2015). Bahwa remaja memiliki rasa keingintahuan yang 

besar dan mudah terpengaruh lingkungan sekitarnya. Remaja sering kali melakukan 

hubungan seksual atau hal lain hanya untuk memuaskan rasa ingin tahu mereka. 

tingginya kasus HIV dan HBV pada remaja usia 15-19 tahun terjadi karena banyak 

wanita yang bekerja menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK) di usia muda. Selain 



melalui hubungan seksual, remaja juga dapat tertular HIV dan HBV melalui narkoba 

jarum suntik (Naully & Romlah, 2018) 

HIV/AIDS merupakan penyakit menular yang terjadi di kalangan masyarakat 

yang belum ditemukan vaksin atau obat yang efektif untuk pencegahan HIV/AIDS 

hingga saat ini. Secara global terdapat 36 juta orang dengan HIV di seluruh dunia, di 

Asia Selatan dan Tenggara terdapat kurang lebih 5 juta orang dengan HIV. Indonesia 

merupakan salah satu negara dengan penambahan kasus HIV/AIDS tercepat di Asia 

Tenggara, dengan estimasi peningkatan angka kejadian infeksi HIV lebih dari 36%. 

Epidemi HIV/AIDS di Indonesia bertumbuh paling cepat di antara negara-negara di 

Asia(Marlinda & Azinar, 2017) 

Pada tahun (2013) ada sekitar 170.000 sampai 210.000 dari 220 juta 

penduduk Indonesia mengidap HIV/AIDS. Perkiraan prevalensi keseluruhan adalah 

0,1% di selurih negri, dengan pengecualian provinsi Papua, dimana angka epidemik 

di perkirakan mencapai  2,4%, dan cara penularan utamanya adalah melalu hubungan 

seksual tanpa menggunakan alat pelindung. 

Jumlah kasus kematian akibat HIV/AIDS di Indonesia di perkirakan mencapai 5.500 

jiwa. Epidemik tersebut terutama terkonsentrasi di kalangan penggunaan obat terlarang 

melalui jarum suntik dan pasangan intimnya, orang yang berkecimpung dalam kegiatan 

prostitusi dan pelanggan mereka, dan pria yang melakukan hubungan seks dengan sesama 

jenis. Sejak 30 Juni 2007 42% dari kasus AIDS yang di laporkan di tularkan melalui 

hubungan heteroseksual dan 53% melalui penggunaan obat terlarang (Desmon Katiandago, 

SST., 2019) 



Pada tahun (2017) telah di kembangkan sebanyak 160 fasyenkes yang dapat 

memberikan pelayanan VCT yang terbesar di 25 kabupaten/ kota di Sumatera Utara. 

Disamping itu telah di tetapkan pula 8 (delapan) RS Rujukan ART dan VCT (Voluntary 

Conselling, dan Testing) HIV/AIDS, yaitu di RSU H. Adam Malik Medan, RSU Dr. Pirngadi 

Medan, RSU Haji Medan Pemprovsu, RSU Bhayangkara Medan, RSUD Deli Serdang, 

Rumkitdam I BB Medan, RSU PematangSiantar, RSU Kabanjahe Kabupaten Karo dan 2 

layanan VCT tambahan yaitu di lapas Tanjung Gusta Medan dan Kantor Kesehatan labuhan 

(KKP) Belawan Medan  

Maka pada pembahasan diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa masih tingginya 

angka kejadian HIV/AIDS terkhusunya pada remaja dikarnakan beberapa faktor sebagai 

berikut : pengetahuan, sikap, umur, jenis kelamin, pendidikan, status ekonomi rumah 

tangga, akses terhadap media informasi, komunikasi dengan orang tua, dan 

keberadaan teman yang berperilaku berisiko(Nugrahawati, 2018) juga salah satu 

faktor remaja rentan terkenanya HIV/AIDS adalah masa transisi pada remaja 

kemudian rasa ingin tahu atau mencoba hal-hal yang baru yang paling sering adalah 

banyak nya remaja yang melakukan sex bebas pada masa-masa pubertas atau menuju 

dewasa, maka dari itu penulis ingin mengangkat judul skripsi ini, penulis ingin 

memberikan arahan dan sedikit pendidikan tentang HIV/AIDS dan juga ingin 

mengukur tingkat pengetahuan prilaku pencegahan pada remaja terkhusunya di 

kalangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kesehatan Imelda, Medan  

Berdasarkan survey awal pada tanggal 9 Maret 2020 yang dilakukan peneliti di 

Rumah Sakit Umum Imleda Pekerja Indonesia didapatkan data ODHA pada tahun 2019 

sebanyak 140 Orang, laki-laki (56 orang), perempuan (84 orang) total keseluruhannya (140 

orang). Tingginya angka kejadian terkena HIV/AIDS di Rumah Sakit Imelda Pekerja 



Indonesia dan kurangnya pengetahuan siswa SMK kesehatan kelas XI tentang pencegahan 

HIV/AIDS maka, peneliti tertarik melakuakan penelitian yang berjudul “hubungan tingkat 

pengetahuan dengan sikap  pencegahan penularan hiv/aids di kalangan siswa kelas 

XII sekolah menengah Kejuruan KesehatanImelda Medan”. Data diatas adalah data 

yang diambil langsung dari rumah sakit IPI Medan dan tidak ada memanipulasi data. 

1.2. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah penelitian 

adalah adakahhubungan tingkat pengetahuan dengan sikap pencegahan penularan 

hiv/aids di kalangan siswa kelas XII sekolah menengah kejuruan kesehatanImelda 

Medan 

1.3. Tujuan Penelitian 

1.3.1. Tujuan Umum  

Untuk melakukan penelitian ini yaitu unutuk mengetahui hubungan tingkat 

pengetahuan dengan sikap pencegahan penularan hiv/aids di kalangan siswa kelas XII 

sekolah menengah kejuruan kesehatan Imelda Medan. 

1.3.2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan siswa dengan sikap pencegahan 

penularan hiv/aids di kalangan siswa kelas XII sekolah menengah kejuruan 

kesehatanImelda Medan 



b. Untuk mengetahui hubungan tingkat pengetahuan dengan sikap 

pencegahan penularan hiv/aids di kalangan siswa sekolah menengah kejuruan 

kesehatan kelas XIIImelda Medan 

1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini di harapkan akan dapat memberikan banyak manfaat berbagai 

pihak yaitu: 

1.4.1. Bagi peneliti 

Penelitian ini digunakan sebagai media pembelajaran untuk mengaplikasikan 

ilmu pengetahuan  tentang pencegahan HIV/AIDS  

1.4.2.  Bagi responden 

Hasil penelitian ini di harapkan dapat meningkatkan keinginan dan 

pengetahuan responden dalam pencegahan HIV/AIDS 

1.4.3. Bagi masyarakat 

Sebagai bahan masukan dan membantu program promosi kesehatan untuk 

mencegah terjadinya HIV/AIDS  

1.4.4. Bagi Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia  

Sebagai bahan masukan dalam hal perencanaan meningkatkan pencegahan 

HIV/AIDS sehingga membantu ODHA dalam melakukan pengobatan HIV/AIDS 

1.4.5. Bagi Universitas Imelda Medan 

Dapat menambah literatur sebagai bahan pustaka tambahan bagi Universitas 

Imelda Medan khusunya program studi S1. Keperawatan dengan menitik beratkan 

pada pencegahan HIV/AIDS 

 



1.4.6. Bagi peneliti selanjutnya  

Memberikan manfaat bagi peneliti selanjutnya agar dapat merencanakan 

penelitian lanjutan dalam konteks faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan 

kesehatan khususnya dalam pencegahan HIV/AIDS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  


